
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SEMAP – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS   

 
ANEXO 06 – PARTE 01 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA APROVAÇÃO DE PROJETO E 

LICENCIAMENTO DE OBRA 
 

 

Tipo de Projeto:       Edificação Nova   Reforma 

    

         Modificativo   Regularização 

 

Uso / atividade:___________________________________________________ 
 

Endereço oficial:__________________________________________________ 

 

Na condição de AUTOR DO PROJETO, declaro, sob as penas da lei, que o projeto apresentado 

para aprovação no Município atende a todas as exigências do Código de Obras - LC 093/2017, 

do Plano Diretor Municipal - LC 090/2016 e legislação correlata, bem como às Normas Técnicas 

e de acessibilidade. 

 

Na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA declaro, sob as penas da lei, que a obra 

será executada em conformidade com o projeto aprovado e atenderá ao Código de Obras- LC 

093/2017, Plano Diretor Municipal - LC 090/2016 e legislação correlata e de acessibilidade, bem 

como às Normas Técnicas vigentes, incluso aquelas relativas à estabilidade, segurança e 

salubridade. 

 

Na condição de TITULAR DO IMÓVEL declaro, sob as penas da lei, que a obra somente será 

iniciada após o licenciamento pelo Município e será executada em conformidade com a legislação 

vigente e projeto aprovado. 

 

Declaramos ainda, estar cientes de que as responsabilidades, em função de omissão, 
desconformidade, inverdade ou descumprimento dos termos desta declaração, poderão 

ser cumuladas na esfera administrativa, civil e penal, ficando os responsáveis sujeitos às sanções 

legais, entre elas aquelas previstas na Lei nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil , 

e Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, em especial o previsto no 

artigo 299, Leis Federais nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 6.496, de 07 de dezembro de 

1977 e 12.378, 31 de dezembro de 2010 e na Lei nº 4.821, de 30 de Dezembro de 1998. 

 

Guarapari,    de                 de           . 

 

____________________   
Titular do Imóvel 
  

____________________   ____________________ 
Autor do Projeto     Responsável Técnico 
Nº Registro Profissional:    Nº Registro Profissional: 


